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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Φίλε Mαθητή, Φίλη Μαθήτρια, 
 
Το βιβλίο του Σχολικού Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού γράφτηκε 
με σκοπό να σε διευκολύνει, στο 
πλαίσιο του θεσμού του Σ.Ε.Π., 
στην προσωπική, εκπαιδευτική και 
κοινωνική σου πορεία, κυρίως μετά 
από το Γυμνάσιο. Αντιλαμβανόμα-
στε τη σημασία της Γ΄ Τάξης του 
Γυμνασίου τόσο για την ανάπτυξή 
σου γενικά, όσο και για τη σταδιο-
δρομία σου ειδικότερα. 

Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς 
χρειάζεται να προετοιμαστείς για τη 
μετάβασή σου από την υποχρεωτι-
κή εκπαίδευση σε έναν ευρύτερο 
χώρο, που θα φέρει τη σφραγίδα 
των προσωπικών, εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών σου προτιμή-

5 / 7 



σεων και επιλογών. Παράλληλα, 
βρίσκεσαι σε μια σημαντική καμπή 
της βιολογικής, συναισθηματικής 
και κοινωνικής σου εξέλιξης, σε ένα 
σημαντικό σημείο της μετάβασής 
σου από τον κόσμο του παιδιού 
στον κόσμο του ενήλικα. H πορεία 
της προσωπικής σου εξέλιξης συν-
δυάζει με δυναμικό τρόπο όλους 
τους παραπάνω τομείς και παρά-
γοντες. 

Είναι πολύ φυσικό, λοιπόν, να 
βρίσκεσαι μπροστά σε σημαντικές 
αποφάσεις σε σχέση με τη μελλο-
ντική σου εκπαίδευση και την ευρύ-
τερη προσωπική και επαγγελματι-
κή σου ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι 
και ο μαθητής, όπως κάθε άλλος 
άνθρωπος εξάλλου, παρά τις ό-
ποιες αντιξοότητες και δυσκολίες, 
είναι ελεύθερος να χαράξει το μέλ-
λον του, να πετύχει πράγματα που 
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είναι γι΄ αυτόν πολύ σημαντικά και 
τον φέρνουν πιο κοντά στην αυτο-
πραγμάτωσή του. Ο θεσμός της 
Συμβουλευτικής και του Προσανα-
τολισμού, προκειμένου να ενισχύ-
σει αυτήν την προσωπική σου 
προσπάθεια, θέτει ως αποστολή 
του να σε βοηθήσει στην εξελικτική 
αυτή πορεία προς την πραγματο-
ποίηση ενός προσεκτικού και έ-
γκαιρου προσωπικού σχεδιασμού 
ζωής. 

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα 
σε βοηθήσει στη βαθύτερη κατανό-
ηση, αποδοχή και ανάπτυξη του 
εαυτού σου. Αυτό συναρτάται με τη 
συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων 
σου και με την άσκηση και περαιτέ-
ρω βελτίωση δεξιοτήτων, όπως εί-
ναι αυτές της επικοινωνίας, της συ-
νεργασίας, της αναζήτησης πλη-
ροφοριών, λύσεων και διεξόδων. 
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Παράλληλα, στις σελίδες του βιβλί-
ου θα βρεις πηγές και τρόπους 
πληροφόρησης, καθώς και τρό-
πους διερεύνησης του εαυτού σου. 
Θα βρεις βοήθεια που είναι ανα-
γκαία για τη διαμόρφωση προσω-
πικής άποψης, προκειμένου να λά-
βεις σημαντικές αποφάσεις. Όμως, 
η αναζήτηση έγκυρων πληροφο-
ριών και η αξιοποίησή τους είναι, 
τελικά, και προσωπική σου υπόθε-
ση. 

Το βιβλίο δεν περιέχει έτοιμες 
λύσεις σε προβλήματα ούτε έτοιμες 
απαντήσεις στα ερωτήματά σου. 
Είναι απλώς ένα εργαλείο για να σε 
βοηθήσει να επεξεργαστείς μερικές 
πολύ σημαντικές ερωτήσεις, να δι-
ερευνήσεις τον εαυτό σου και τον 
κόσμο γύρω σου. Τις απαντήσεις 
και τις λύσεις θα τις βρεις μέσα από 
κριτική αναζήτηση και με τη συνερ-
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γασία και την υποστήριξη του Συμ-
βούλου και των υπόλοιπων καθη-
γητών στο σχολείο σου. Τα Κέντρα 
Συμβουλευτικής και Προσανατολι-
σμού (ΚΕ.ΣY.Π.) και τα Γραφεία 
Σχολικού και Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π..) δημι-
ουργήθηκαν για σένα. Αξιοποίησε 
τις υπηρεσίες που σου προσφέ-
ρουν όσο περισσότερο μπορείς. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει έξι μεγά-
λες ενότητες, η καθεμία από τις ο-
ποίες αναφέρεται σε ένα σημαντικό 
θέμα από αυτά που πιστεύουμε ότι 
πρέπει να σε απασχολήσουν σε 
αυτή την τάξη. Κάθε ενότητα, με τη 
σειρά της, είναι χωρισμένη σε υπο-
ενότητες. Σε καθεμία από αυτές θα 
βρεις πληροφορίες για να ξεκινή-
σεις τη συζήτηση του κάθε θέματος, 
αλλά θα βρεις και ατομικές ή ομαδι-
κές ασκήσεις προκειμένου να βοη-
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θηθείς να επεξεργαστείς το κάθε θέ-
μα. Γι αυτό και το βιβλίο αυτό είναι 
ταυτόχρονα και Τετράδιο Εργασίας: 
γράφεις πράγματα που σου ζητού-
νται στην ώρα του Σ.Ε.Π. ή που εσύ 
θέλεις να γράψεις. 

Το βιβλίο προορίζεται να χρησι-
μοποιηθεί στην τάξη, στην ώρα του 
Σ.Ε.Π., με την καθοδήγηση του Κα-
θηγητή-Συμβούλου. Εντούτοις, είναι 
δυνατόν ένα μέρος του να το δου-
λέψεις και μόνος / μόνη σου αν έ-
χεις το ανάλογο ενδιαφέρον, ή να 
το αξιοποιήσεις στο πλαίσιο κά-
ποιου προγράμματος Σ.Ε.Π.. 

Τέλος, είναι καλό να κατανοήσεις 
ότι το αντικείμενο αυτό δεν είναι «έ-
να μάθημα» σαν τα άλλα, κι ας 
πρόκειται για μια δραστηριότητα 
που υλοποιείται μέσα στο σχολείο. 
Ο Σ.Ε.Π. είναι ένας θεσμός που δη-
μιουργήθηκε για να σε βοηθήσει να 
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σχεδιάσεις τη δική σου πορεία στη 
ζωή, να ανακαλύψεις αυτά που θέ-
λεις εσύ, να αναπτύξεις περισσότε-
ρο αυτό που είσαι, να γίνεις ευτυχι-
σμένος άνθρωπος. 
 

Η Συγγραφική Ομάδα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 / 8 



 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ 
OI AΠOΦAΣEIΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Α.ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 Έχεις αναρω-
τηθεί ποτέ με 
ποιον τρόπο 
παίρνεις α-
ποφάσεις για 
τα θέματα 
που σε απα-
σχολούν; 

 Τι σε επηρεά-

Λέξεις/Φράσεις 
- Κλειδιά 
 

 Οι αποφάσεις 

 Διαδικασία 
λήψης απόφα-
σης 

 Ο τρόπος λή-
ψης απόφασης 

 Παράγοντες 
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ζει ή τι λαμ-
βάνεις υπόψη 
σου όταν 
παίρνεις μια 
απόφαση; 

που επηρεά-
ζουν τη λήψη 
απόφασης 

 Αποφάσεις και 
προσωπική 
ωρίμαση 

 Αποφάσεις και 
ευθύνη 
 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 να προσεγγίζεις και να εφαρμόζεις 
τη διαδικασία λήψης απόφασης 

 να αντιλαμβάνεσαι τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν τη διαδικα-
σία λήψης απόφασης. 

 
Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Καθημερινά όλοι οι άνθρωποι λαμ-
βάνουμε πολλές αποφάσεις, (για 
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παράδειγμα: τι ώρα θα ξυπνήσουμε 
το πρωί, τι ώρα θα μελετήσουμε και 
τι ώρα θα κοιμηθούμε, ποια δια-
δρομή θα ακολουθήσουμε για να 
επιστρέψουμε στο σπίτι μας, αν θα 
αγοράσουμε καινούργιο αυτοκίνητο 
ή τηλεόραση κτλ.), χωρίς ωστόσο 
να το συνειδητοποιούμε πάντοτε.  

Αυτό που είμαστε σήμερα, αυτό 
που έχουμε γίνει, έχει καθοριστεί 
από τις αποφάσεις που έχουμε πά-
ρει. Όλη μας η ζωή είναι μια αλυσί-
δα από αποφάσεις, από τις οποίες 
άλλες είναι λιγότερο και άλλες πε-
ρισσότερο σημαντικές. 

Όμως, τι εννοούμε με τον όρο 
απόφαση και γιατί είναι τόσο ση-
μαντικές για τη ζωή μας οι δεξιότη-
τες που σχετίζονται με τη λήψη α-

ποφάσεων; «Η απόφαση είναι η 
διαδικασία επιλογής μιας κατεύ-
θυνσης δραστηριοτήτων ανάμεσα 
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σε άλλες κατευθύνσεις»
17

. Η επιλο-

γή αυτή γίνεται με βάση τις αξίες, 
τις ιδιαίτερες προτιμήσεις μας, τις 
ανάγκες μας, τις διάφορες συνθή-
κες που επικρατούν σε μια χρονική 
περίοδο κτλ. Επιλογή σημαίνει α-
πόφαση. Έτσι, μια εκπαιδευτική ή 
επαγγελματική απόφαση σημαίνει 
ότι βάζουμε κατά μέρος κάποια εν-
διαφέροντα και δεξιότητές μας ένα-
ντι κάποιων άλλων.  

Πολλοί παράγοντες είναι εκείνοι 
που επηρεάζουν τη διαδικασία λή-
ψης απόφασης. Οι πιο πολλοί σχε-
τίζονται με τον εαυτό μας (π.χ. οι 
αξίες, οι προσδοκίες, τα ενδιαφέρο-
ντά μας, η συναισθηματική μας κα-
τάσταση την ώρα της απόφασης 
κ.ά.) και με το κοινωνικό περιβάλ-
λον (με τις προοπτικές που 
προσφέρει, τη δυνατότητα πρό-
σβασης σε πηγές πληροφόρησης, 

15 / 98 



τους ανθρώπους που συναναστρε-

φόμαστε)
18

. Θα πρέπει ιδιαιτέρως 

να υπογραμμιστεί η αξία και η επί-
δραση του πολιτισμού και της παι-
δείας στη λήψη αποφάσεων. 

Εύκολα μπορεί να κατανοήσει 
κανείς ότι δεν παίρνουν όλοι οι άν-
θρωποι αποφάσεις με τον ίδιο 

τρόπο. Yπάρχουν διάφοροι τρόποι 
με τους οποίους λειτουργούν οι άν-
θρωποι κατά τη διαδικασία λήψης 
απόφασης. 

Έτσι, κάποιοι άνθρωποι στηρί-
ζονται περισσότερο στη λογική, 
ενώ άλλοι στη διαίσθηση και στα 
συναισθήματά τους. Κάποιοι άλλοι 
βασίζονται περισσότερο σε εξωτε-
ρικούς παράγοντες, π.χ. στη γνώμη 
των άλλων. Επίσης, κάποιοι απο-
φασίζουν γρήγορα, ενώ άλλοι αρ-
γά, κάποιοι με προσοχή και περί-
σκεψη και άλλοι επιπόλαια, κάποιοι 
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αποφασίζουν με ευκολία ενώ ορι-
σμένοι άλλοι με δυσκολία. Άλλοι 
πάλι είναι αναβλητικοί ή προτιμούν 
να αποφεύγουν να παίρνουν απο-
φάσεις. Όμως, ακόμη κι όταν ηθε-
λημένα αποφεύγει να πάρει κά-
ποιος μία απόφαση, κι αυτό είναι 
απόφαση. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι με τις αποφά-
σεις μας διαμορφώνουμε τη ζωή 
μας, καθώς και ότι η ποιότητα της 
ζωής μας εξαρτάται από την ποιό-
τητα των αποφάσεών μας. 

Επομένως, το ζητούμενο είναι να 
λαμβάνουμε σωστές, καλές απο-

φάσεις. Γι’ αυτό κατά τη διαδικασία 
λήψης απόφασης και πριν καταλή-
ξουμε σε κάποια απόφαση, καλό 
είναι ξεκινώντας από τις επιθυμίες 
μας να σταθμίζουμε πολύ προσε-
κτικά τις πραγματικές συνθήκες 
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που ισχύουν σε σχέση με την από-
φαση αυτή, τα εμπόδια, τις δυσκο-
λίες. Αυτά είναι στοιχεία που συλ-
λέγουμε μέσα από την πληροφό-
ρηση. 

Κάποτε, αισθανόμαστε αβεβαιό-
τητα ή έχουμε αμφιβολίες για την 
απόφαση που πρόκειται να πά-
ρουμε ή που μόλις έχουμε πάρει. 
Αυτό είναι κάτι φυσικό, μέχρι να 
δούμε τα αποτελέσματα της από-
φασης. Ορισμένες αποφάσεις είναι 
αμετάκλητες, ενώ άλλες δεν είναι. 
Γι’ αυτό μπορούμε να τις αλλάξου-
με, να τις βελτιώσουμε, να τις τρο-
ποποιήσουμε. 

Άρα, ο άνθρωπος έχει την ελευ-
θερία να αποφασίζει, όμως η από-
φαση συνεπάγεται ότι καθένας α-

ναλαμβάνει και την ευθύνη της α-
πόφασής του. Αυτό μας βοηθά να 

ωριμάζουμε και να γινόμαστε όλο 
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και περισσότερο ανεξάρτητοι. 

 

Μια αλυσίδα αποφάσεων 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 
 

Όλοι έχετε πάρει, άλλος λιγότερο 
άλλος περισσότερο, σημαντικές 
αποφάσεις στη ζωή σας. Χωριστεί-
τε σε ομάδες και συζητήστε κάποιες 
από τις πιο σημαντικές αποφάσεις 
σας. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια 
απόφαση που έχει πάρει και τη συ-
ζητάτε όλοι μαζί. 
 
Στη συζήτηση αυτή να λάβετε υπό-
ψη σας και να προσπαθήσετε να 
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απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτή-
ματα: 

 Σας ήταν δύσκολο να αποφασί-
σετε; 

 Ποια κριτήρια χρησιμοποιήσατε 
προκειμένου να λάβετε την από-
φασή σας; 

 Ποιοι παράγοντες ήταν σημαντι-
κοί για την επιλογή σας; 

 Συγκεντρώσατε όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία πριν λάβετε την 
απόφασή σας; 

 Διερευνήσατε όλες τις εναλλα-
κτικές λύσεις; 

 Ποιες ήταν οι συνέπειες της α-
πόφασης; 

 Πώς αξιολογείτε το αποτέλεσμα 
της απόφασης; 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 
 

Έχεις αναρωτηθεί ποιος είναι ο 
τρόπος, με τον οποίο λαμβάνεις 
αποφάσεις; Να επιλέξεις μέχρι 3 
από τους παρακάτω τρόπους. 
΄Επειτα συζητήστε τις μεταξύ σας 
διαφορές. 

1. Αποφασίζω γρήγορα. 

2. Επιλέγω να κάνω πάντοτε αυτό 
που μου αρέσει. 

3. Αργώ ή αναβάλλω συχνά τη λή-
ψη αποφάσεων. 

4. Ζητώ τη γνώμη των άλλων και 
με βάση αυτή αποφασίζω. 

5. Σκέπτομαι πάντα λογικά. 

6. Αποφασίζω πάντοτε με βάση 
τους περιορισμούς που μου επι-
βάλλει η πραγματικότητα και όχι 
με βάση τις επιθυμίες μου. 

7. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση. 

8. Έχω αμφιβολίες για τις αποφά-
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σεις μου και ανησυχώ συχνά. 
 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
 

Μπορείτε να πάρετε μια συνέντευξη 
από σημαντικά για σας πρόσωπα.  
Ρωτήστε π.χ. τους γονείς σας ποιες 
ήταν οι σημαντικές αποφάσεις της 
ζωής τους, σε ποια φάση ζωής τις 
έλαβαν, ποιες ήταν οι συνέπειες 
των αποφάσεών τους (Είναι δυνα-
τόν να λάβετε υπόψη σας και ερω-
τήματα από την δραστηριότητα 1).  
Στη συνέχεια, μπορείτε να γράψετε 
μια σύντομη έκθεση στην οποία θα 
παρουσιάζετε το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη 
την προσωπική του ιστορία, την 
αλυσίδα των προσωπικών του α-
ποφάσεων και να τη διαβάσετε 
στην τάξη. 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Η ζωή είναι μια αλυσίδα αποφά-
σεων. 

 Ορισμένες αποφάσεις δεν είναι 
αμετάκλητες. 

 Η προσωπικότητά μας διαμορ-
φώνει κατά ένα μεγάλο μέρος τις 
επιλογές μας. 

 Οι δεξιότητες που σχετίζονται με 
τη λήψη αποφάσεων είναι από 
τις πιο σημαντικές για τη ζωή 
μας. 
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Β. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

 Πόσο εύκο-
λη είναι μια 
επαγγελμα-
τική από-
φαση; 

 Πώς –και 
κατά πόσο– 
μπορείς να 
είσαι σίγου-
ρος ότι μια 
επαγγελμα-
τική σου 
απόφαση 
είναι “σω-
στή”; 

 Πώς συνδέ-
ονται οι ε-

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Σημαντικές και 
μη σημαντικές 
αποφάσεις 

 Εύκολες και 
…λιγότερο εύ-
κολες αποφά-
σεις 

 Επαγγελματι-
κές αποφάσεις 

 Παράγοντες 
που επηρεά-
ζουν τις επαγ-
γελματικές α-
ποφάσεις  

 Επαγγελματι-
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παγγελματι-
κές απο-
φάσεις σου 
με τα ευρύ-
τερα σχέδια 
που έχεις 
για τη ζωή 
και για το 
μέλλον σου; 

κές αποφάσεις 
και προσωπι-
κοί στόχοι 
 
 
 
 
 

 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου εί-
ναι να βοηθηθείς: 
 να αναγνωρίζεις τους παράγο-
ντες που μπορούν να επηρεά-
σουν τις επαγγελματικές σου 
αποφάσεις  

 να παίρνεις τις δικές σου, προ-
σωπικές, επαγγελματικές απο-
φάσεις 

 να συσχετίζεις τις επαγγελματι-
κές σου αποφάσεις με το γενικό-
τερο ‘σχέδιο ζωής’ σου. 
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Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Πότε μια απόφαση είναι σημαντική; 
Σίγουρα το θέμα έχει προσωπική 
χροιά. Μια απόφαση μπορεί να εί-

ναι σημαντική για κάποιο άτομο σε 
μια ορισμένη περίοδο της ζωής του, 
ενώ μπορεί να είναι λιγότερο ση-
μαντική για ένα άλλο άτομο ή για το 
ίδιο άτομο σε μια άλλη χρονική 
στιγμή. Ωστόσο, ένα σημαντικό κρι-
τήριο που καθορίζει το αν μια από-
φαση είναι σημαντική ή όχι είναι η 

Ήρθε η ώρα 

να αποφα-

σίσω 

Να εξε-

τάσω 

όλες τις 

εναλ-

λακτι-

κές λύ-

σεις 

26 / 101 - 102 



κρισιμότητα και η σοβαρότητα που 
έχουν οι επιπτώσεις της για τη ζωή 
του ατόμου και των συνανθρώπων 
του. Ένας άλλος παράγοντας που 
συντελεί στο να θεωρείται σημαντι-
κή μια απόφαση είναι η διάρκεια 
των συνεπειών της, καθώς και η 
δυσκολία που θα συναντήσουμε για 
να τις διορθώσουμε, αν κάποια 
στιγμή αλλάξουμε γνώμη.  

Συχνά η λήψη μιας σημαντικής 
απόφασης μας δυσκολεύει. Άλλω-
στε, μια απόφαση δεν είναι εύκολο 
να ληφθεί, όταν όλες οι δυνατές ε-
πιλογές φαίνονται το ίδιο ελκυστι-
κές ή όταν δημιουργούν τα ίδια 
προβλήματα. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι 
οι αποφάσεις είναι πολύ σημαντι-
κές για τη ζωή μας, αλλά δεν είναι 

πάντα εύκολες
19

. Το ίδιο ισχύει και 

για τις επαγγελματικές αποφάσεις. 
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Όταν επιλέγουμε ένα επάγγελμα, 
σημαίνει ότι διοχετεύουμε τις προ-
σπάθειές μας προς μια ορισμένη 
κατεύθυνση, ότι ακολουθούμε μια 
συγκεκριμένη διαδρομή (συχνά 
χρειάζεται να εκπαιδευτούμε αρκε-
τά χρόνια πριν ασκήσουμε το ε-
πάγγελμα), ότι δεχόμαστε να ζή-
σουμε με έναν τρόπο ζωής που να 
συμφωνεί με το επάγγελμά μας. Για 
παράδειγμα, θα εργαζόμαστε την 
ημέρα ή τη νύχτα, σε προστατευμέ-
νο χώρο ή κάτω από αντίξοες και-
ρικές συνθήκες, οι κανόνες της 
ζωής μας σε καθημερινά πράγματα 
(όπως η διατροφή) θα είναι αυστη-
ροί; Πρέπει, επίσης, να συνεξετά-
σουμε τις προοπτικές του επαγγέλ-
ματός μας, τις απολαβές από αυτό 
και τις εναλλακτικές λύσεις που δι-
αθέτουμε, αν κάτι δεν εξελιχθεί ό-
πως το υπολογίσαμε.  
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Πολλοί είναι οι παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν τις επαγ-
γελματικές μας αποφάσεις, τόσο 
ατομικοί όσο και εξωτερικοί. Τους 
ατομικούς παράγοντες τους διακρί-
νουμε σε βιολογικούς (οι οποίοι 
μπορούν να διευκολύνουν ή να δυ-
σχεράνουν την πορεία μας σε έναν 
επαγγελματικό χώρο) και σε λοι-
πούς προσωπικούς, όπως είναι οι 
επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, οι αξίες 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς μας, με βάση τα 
οποία ένα επάγγελμα μας φαίνεται 
περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικό. 
Yπάρχουν, όμως, και εξωτερικοί 
παράγοντες που μπορούν να επη-
ρεάσουν την επιλογή μας, να την 
κάνουν πιο εύκολη ή πιο δύσκολη. 
Κάποιοι από αυτούς είναι η οικογέ-
νειά μας, οι φίλοι μας, το σχολείο, η 
κοινωνική ή πολιτισμική ομάδα 
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στην οποία ανήκουμε, οι οικονομι-
κές μας δυνατότητες ή ανάγκες και 
το ‘πνεύμα της εποχής’ μας. 

Από τις επαγγελματικές αποφά-
σεις που παίρνει ένα άτομο θα ε-
ξαρτηθεί ο βαθμός επαγγελματικής 
ικανοποίησης που θα αντλεί στο 
μέλλον από την εργασία του και το 
αίσθημα της επιτυχίας ή της απο-
τυχίας που θα νιώθει στον επαγ-
γελματικό του χώρο. Επίσης, από 
τις αποφάσεις αυτές θα καθοριστεί 
αν θα αγαπήσει ή όχι την εργασία 
του, αν θα είναι εύκολο ή όχι να ερ-
γαστεί, αν και με ποιο τρόπο θα ε-
ξελιχθεί επαγγελματικά. Τέλος, από 
τις επαγγελματικές επιλογές ενός 
ανθρώπου θα εξαρτηθεί το αν θα 

ικανοποιηθούν οι προσωπικές-

επαγγελματικές φιλοδοξίες του 
και αν θα επιτευχθούν οι στόχοι 
του, όπως και το αν θα έχει ή όχι το 
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αίσθημα ότι αξιοποιεί τις ικανότητες 
και τις δεξιότητές του, ότι αναπτύσ-
σει περισσότερο ή λιγότερο τις δυ-
νατότητές του.  

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1H 
 

Σημείωσε σε ένα χαρτί πέντε επαγ-
γέλματα που σου έρχονται στο 
μυαλό και σου φαίνονται ενδιαφέ-
ροντα. Δεν χρειάζεται να το πολυ-
σκέφτεσαι˙ γράψε αυθόρμητα. Στο 
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κάτω-κάτω, δεν είσαι υποχρεωμέ-
νος/η να ακολουθήσεις κάποιο από 
αυτά.  

α) Στην 1η δραστηριότητα της υπο-
ενότητας: Τι μας Επηρεάζει όταν 
Επιλέγουμε ένα Επάγγελμα, της ε-
νότητας: Ο Κόσμος της Εργασίας, 
είχες σημειώσει κάποια πράγματα 
που θεωρείς σημαντικά για το μελ-
λοντικό σου επάγγελμα. Μπορείς 
να τα θυμηθείς;  

 Κατά πόσο τα επαγγέλματα που 
έγραψες αυθόρμητα, ασχολούμε-
νος με αυτή τη δραστηριότητα, 
καλύπτουν τα πράγματα που θε-
ωρείς σημαντικά;  

 

β) Στην 1η και στη 2η δραστηριότη-
τα της υπο-ενότητας: Οι Προσωπι-
κές και οι Επαγγελματικές μας Αξί-
ες, της ενότητας: Ανακαλύπτω τον 
Εαυτό μου, ίσως είχες ανακαλύψει 
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κάποιες αξίες που είναι για σένα 
σημαντικές.  

 Τα επαγγέλματα που σημείωσες 
ως ενδιαφέροντα ανταποκρίνο-
νται (και αν ναι, με ποιον τρόπο) 
στις αξίες αυτές; 

 

γ) Αφού σκεφτείς το θέμα για 3-5 
λεπτά, συζήτησέ το με κάποιον 
συμμαθητή σου. Καλύτερο είναι να 
μιλήσει για 5 λεπτά ο ένας από τους 
δυο για όσα σημείωσε ή σκέφτηκε, 
ενώ ο άλλος τον ακούει και, αν 
χρειάζεται, του κάνει διευκρινιστι-
κές ερωτήσεις. Όταν σας πει ο κα-
θηγητής σας, αλλάξτε ρόλους. 

 Yπάρχουν επαγγέλματα που τα 
σημειώσατε και οι δύο; Έχετε κά-
ποιες κοινές αξίες; Σε ποια πράγ-
ματα διαφέρετε; Μήπως συμφω-
νείτε και οι δύο στο ποια επαγ-
γέλματα είναι ενδιαφέροντα, αλλά 
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για διαφορετικούς λόγους ο καθέ-
νας;  

 

Μια καλή ιδέα!  
Διάλεξε ένα από τα 5 επαγγέλματα 
που σημείωσες στην προηγούμενη 
δραστηριότητα (ίσως εκείνο που 
φάνηκε να σε ενδιαφέρει 
περισσότερο ή να ανταποκρίνεται 
περισσότερο σε ό,τι θεωρείς εσύ 
σημαντικό). Στη συνέχεια, προσπά-
θησε να βρεις τα θετικά στοιχεία 
αυτού του επαγγέλματος. Μπορείς, 
αν θέλεις, να τα ιεραρχήσεις. 

 Ρίξε μια ματιά στα θετικά στοιχεία 
που βρήκες. Μήπως σχετίζονται 
με τις αξίες σου, τα ενδιαφέροντά 
σου, τα πράγματα που θεωρείς 
σημαντικά; Πόσο σχετίζονται με 
τη γνώμη των φίλων σου, των γο-
νιών σου ή άλλων προσώπων 
που είναι σημαντικά για σένα;  
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Σκέψου τα αρνητικά σημεία ή τις 
δυσκολίες που πρόκειται να συνα-
ντήσει κάποιος αν ακολουθήσει αυ-
τό το επάγγελμα, καθώς και τους 
τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να τις αντιμετωπίσει. Yπάρχουν 
δυσκολίες που σου προκαλούν 
κάποιο άγχος; Αφορούν ‘πρακτικά’ 
ζητήματα, όπως είναι ο χρόνος και 
το κόστος υλοποίησης μιας επαγ-
γελματικής επιλογής ή οι μελλοντι-
κές προοπτικές απασχόλησης; 
Μήπως ο χώρος στον οποίο ζεις, 
πιθανές οικογενειακές ή οικονομι-
κές δυσχέρειες, κάνουν τα πράγμα-
τα δυσκολότερα; Μήπως η υλοποί-
ηση της επιλογής σου χρειάζεται 
επίμονη και επίπονη προσπάθεια 
και φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέ-
ρεις; Yπάρχουν εναλλακτικές λύ-
σεις; (Μην ξεχνάς ότι κάθε επιλογή 
έχει τα υπέρ και τα κατά της). 
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Μην αδιαφορείς για την επιθυ-
μία σου! Ίσως, στην πορεία, χρει-
αστούν κάποιες υποχωρήσεις 
‘στρατηγικής’, αλλά πετυχημένος 
επαγγελματικά είναι αυτός που α-
γαπάει αυτό που κάνει. Μια καλή 
ιδέα θα ήταν να συλλέξεις πληρο-
φορίες για τα επαγγέλματα που σε 
ενδιαφέρουν (Ίσως το έχεις ήδη 
κάνει στο πλαίσιο των δραστηριο-
τήτων ή του Σχεδίου Εργασίας του 
Σ.Ε.Π. Αν όχι, στην υπο-ενότητα 
Περιγραφή του Επαγγέλματος, της 

ενότητας Ο Κόσμος της Εργασίας, 
υποδεικνύονται κάποιοι τρόποι). 
Μέσα από την πληροφόρηση κά-
ποιες δυσκολίες ίσως να μειώνο-
νται ή να εξαλείφονται, μπορεί, ω-
στόσο, να ανακύπτουν καινούργιες. 
Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τα θετι-
κά σημεία ενός επαγγέλματος. Σκέ-
ψου για πιθανές εναλλακτικές λύ-
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σεις και μην παραλείπεις να πλη-
ροφορηθείς για τον τρόπο υλοποί-
ησης της κάθε επιλογής. Αξιολόγη-
σε την κάθε πιθανή λύση. Ποια είναι 
τα θετικά της σημεία και ποιο είναι 
το ‘κόστος’ της;  
 

 Καλό είναι να μην αξιολογείς την 
κάθε επιλογή σου μόνο με τη λο-
γική, ούτε μόνο με το συναίσθη-
μα. Συνήθως, σε μια ‘καλή’ επι-
λογή το συναίσθημα και η λογική 
βρίσκονται σε ισορροπία. 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Οι επαγγελματικές μας αποφάσεις 
πρέπει να εναρμονίζονται με το 
σχέδιο ζωής μας. 

 Μια καλή επαγγελματική απόφα-
ση ενσωματώνει τις βαθύτερες ε-
πιθυμίες μας και βασίζεται στην 
καλή γνώση του εαυτού μας. 

 Μια καλή επαγγελματική απόφα-
ση απαιτεί σωστή πληροφόρηση 
τόσο για την πορεία που μας οδη-
γεί στο επάγγελμα που επιλέξαμε 
όσο και για τις πιθανές προοπτι-
κές του. 
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Γ. ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΜΟY 

 

 Πόσο καθο-
ριστική είναι 
η επιλογή 
ενός επαγ-
γέλματος; 
Πόσο εύκο-
λο είναι να 
αλλάξουμε 
επάγγελμα;  

 Μέσα από 
ποιο επάγ-
γελμα θα 
μπορούσες 
να αναπτύ-
ξεις καλύτε-
ρα τις δυνα-
τότητές σου;  

 Πού θα 

Λέξεις/Φράσεις - 
Κλειδιά 
 

 Καθοριστική 
απόφαση 

 Βαθμός ε-
λευθερίας μιας 
απόφασης 

 Προβλέψιμη εξέ-
λιξη 

 Μη προβλέψιμη 
εξέλιξη 

 Yλοποίηση α-
πόφασης 

 Βαθμός ικανο-
ποίησης  

 Βαθμός αυτο-
πραγμάτωσης 
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βρεις πλη-
ροφορίες γι’ 
αυτό; 

 Μπορούμε 
να προβλέ-
ψουμε το 
“μέλλον” 
ενός επαγ-
γέλματος; 

  

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι 
να βοηθηθείς: 
 
  να επεξεργαστείς τις επιλογές 

που θα κληθείς να κάνεις τελειώ-
νοντας το Γυμνάσιο, 

 να συνεκτιμάς τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς σου, τις ι-
διαίτερες επιθυμίες σου και τις 
εξελίξεις της εποχής σου, όταν 
καλείσαι να πάρεις μια απόφαση 
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για το μέλλον σου, 

 να παίρνεις αποφάσεις για το 
μέλλον σου που σε εκφράζουν 
και σε ικανοποιούν, χωρίς, ό-
μως, να αδιαφορείς για τις προ-
οπτικές τους, 

 να υλοποιείς τις αποφάσεις σου. 
 

 

41 / 105 



Εισαγωγικά στοιχεία 
 

Τελειώνοντας τη Γ΄ Γυμνασίου κα-
λείσαι να πάρεις κάποιες αποφά-
σεις (αν δεν τις έχει ήδη πάρει) που 

μπορεί να αποδειχτούν καθοριστι-
κές για το μέλλον σου. Πού και πώς 
θα συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου 
μετά το Γυμνάσιο; Ποια κατεύθυνση 
θα ακολουθήσεις; Έχεις αποφασί-
σει ποιος επαγγελματικός χώρος 
σε ενδιαφέρει; 

Κάποιες φορές μια απόφαση 
φαίνεται περίπου ‘αναγκαστική’ ή 
αυτονόητη. Στην πραγματικότητα, 
όταν καλούμαστε να πάρουμε μια 
απόφαση, καλούμαστε να επιλέ-
ξουμε μεταξύ διαφορετικών εναλ-
λακτικών λύσεων. Όσο περισσότε-
ρες είναι οι εναλλακτικές λύσεις 
που έχουμε, τόσο μεγαλύτερος εί-

ναι ο βαθμός ελευθερίας μιας α-

42 / 106 



πόφασης. Μια καλή απόφαση προ-
ϋποθέτει συνήθως ότι έχουμε εξε-
τάσει σοβαρά όλες τις εναλλακτικές 
λύσεις και έχουμε πληροφορηθεί 
σωστά για καθεμιά. 

Μια απόφαση κρίνεται από τα 
αποτελέσματά της. Yπάρχουν όμως 
τομείς της ζωής που οι εξελίξεις δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθούν με 
ασφάλεια. Αυτό που συμβαίνει σή-
μερα είναι απλώς μια ένδειξη γι’ αυ-
τό που θα συμβεί αύριο. Σε ό,τι α-
φορά τη σταδιοδρομία, την προ-
σωπική ζωή κτλ. δεν υπάρχει από-
λυτη βεβαιότητα για τον τρόπο με 
τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγ-
ματα. Ασφαλώς, τα πράγματα δε 
συμβαίνουν τυχαία και η προσωπι-
κή μας δράση παίζει σημαντικό ρό-
λο. Χρειάζεται, ωστόσο, να είμαστε 
προετοιμασμένοι να αντιμετωπί-
σουμε και καταστάσεις που δεν εί-
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χαμε προβλέψει. 
Το να παίρνουμε αποφάσεις εί-

ναι σημαντικό στη ζωή μας. Όμως 
ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι 

και η υλοποίηση μιας απόφασης. 
Μια απόφαση έχει αξία, όταν έχου-
με σχεδιάσει σωστά τον τρόπο με 
τον οποίο θα την υλοποιήσουμε και 
όταν είμαστε ‘αποφασισμένοι’ να 
την κάνουμε πράξη (Ας μη λησμο-

νούμε το ρητό: ο ‘καλύτερος’ τρό-

πος για να μην προχωρήσει κά-
ποιος, είναι να μην αποφασίσει 
πού θέλει να πάει). 

Ασφαλώς, δεν είναι εύκολο να 
κρίνουμε αν μια απόφαση είναι 
«σωστή» τη στιγμή που αποφασί-
ζουμε

19
. Αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι α-

φορά τις εκπαιδευτικές-
επαγγελματικές αποφάσεις, θα εί-
μαστε σε θέση να το κρίνουμε πολύ 
αργότερα στη ζωή μας με βάση τις 
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συνέπειές της. Γι’ αυτό μιλάμε εδώ 

για καλή απόφαση. Πότε είναι μια 
απόφαση “σωστή”; Όταν τα απο-
τελέσματά της είναι τα επιθυμητά. 

Μια απόφαση είναι “καλή” αν 
την έχουμε πάρει με το σωστό τρό-

πο, θεωρώντας ότι μας ικανοποιεί 
τη στιγμή που τη λαμβάνουμε, γιατί 
νιώθουμε ότι ανταποκρίνεται στις 
επιθυμίες μας, τις προσδοκίες μας 
από τη ζωή, τις προσωπικές μας 
αξίες. Μια καλή απόφαση είναι πά-

ντα προσωπική, και κατά τη λήψη 
της λαμβάνονται υπόψη και αξιο-
ποιούνται οι δεξιότητες, οι ικανότη-
τες, οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητές 
μας, όποιες και αν είναι αυτές, με 
δημιουργικό τρόπο. Μια καλή από-
φαση μας κάνει να νιώθουμε ότι 
αναπτύσσουμε –όσο είναι δυνατό- 
και αξιοποιούμε τις δυνατότητές 

μας, μας δίνει ένα αίσθημα αυτο-
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πραγμάτωσης. 
Ας μη λησμονούμε, λοιπόν, ότι 

ένας επιτυχημένος επαγγελματικός 
σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του τόσο τις υπάρχουσες 
εξωτερικές συνθήκες όσο και τις 
δυνατότητές μας, τις επιθυμίες μας, 
τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητές μας. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Αποφασίζοντας για το μέλλον σου 
 
α) Προσδιορισμός του προβλήμα-
τος 
Σηκωθείτε όλοι όρθιοι και περιπλα-
νηθείτε για λίγο στο χώρο όπου 
στεγάζεται η τάξη σας (εκτός εάν ο 
καθηγητής Σ.Ε.Π. σας υποδείξει δι-
αφορετικά).  

 Χωριστείτε σε ζευγάρια. Θα μι-
λήσει ο καθένας με τη σειρά του 
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στον άλλο, για 5 περίπου λεπτά, 
σχετικά με τον εαυτό του και με 
όσα περιμένει από το μελλοντικό 
του επάγγελμα (όποιο και αν εί-
ναι αυτό). Επικεντρώστε στη ση-
μασία της απόφασης για το τι θα 
κάνετε μετά το Γυμνάσιο. Αυτός 
που ακούει δεν διακόπτει, παρά 
μόνο αν χρειάζεται να υποβάλει 
κάποια διευκρινιστική ερώτηση.  

 Στο τέλος, συζητήστε ελεύθερα 
με τον/την συμμαθητή/τριά σας 
για άλλα 5 λεπτά. 
Φαίνεται να έχει ‘καταλήξει’ στην 
επιλογή κάποιας επαγγελματι-
κής κατεύθυνσης; Yπάρχουν 
μήπως σημεία που τον/την προ-
βληματίζουν, που στέκονται ε-
μπόδιο στις επαγγελματικές επι-
λογές; Έχει εναλλακτικές λύσεις;  

β) Εντοπισμός στοιχείων του εαυ-
τού 
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H προηγούμενη δραστηριότητα ί-
σως σε βοήθησε να αναγνωρίσεις 
και να συνειδητοποιήσεις μια σειρά 
από ανάγκες ή επιθυμίες σου ή εν-
διαφέροντά σου.  
Μια καλή ιδέα θα ήταν να τις κατα-
γράψεις στις γραμμές που ακολου-
θούν. 
 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ: 
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ΑΝΑΓΚΕΣ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 
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 Είναι πολύ πιθανό να έχεις ήδη 
σκεφτεί κάποια επαγγέλματα που 
σε ενδιαφέρουν. Σημείωσέ τα (μέχρι 
10) στον παρακάτω πίνακα, στη 
στήλη «επάγγελμα». Είναι πολύ 
σημαντικό, σε αυτή τη φάση, να 
σημειώσεις τα επαγγέλματα εκείνα 
που σου προκαλούν θετική προ-
διάθεση. Δεν είναι ανάγκη να ανή-
κουν όλα στον ίδιο επιστημονικό ή 
επαγγελματικό χώρο. 
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Επάγγελμα: Βαθμός α Βαθμός β Άθροισμα 

1. 

 

      

 

2. 

 

      

 

3. 
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4. 

 

 

      

 

5. 

 

      

 

6. 

 

      

 

7.       
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8. 

 

      

 

9. 

 

      

 

10. 
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 Ρίξε τώρα μια ματιά στις επιθυμίες 
και στις ιδιαίτερες ανάγκες που κα-
τέγραψες στην αρχή της δραστη-
ριότητας (στην προηγούμενη σελί-
δα). Βάλε ένα βαθμό από το 1 μέχρι 
το 10 δίπλα σε κάθε επάγγελμα, 
στην στήλη «βαθμός α», ανάλογα 
με το πόσο αυτό το επάγγελμα α-
νταποκρίνεται στις επιθυμίες και 
στις ιδιαίτερες ανάγκες σου. 

 Να καταγράψεις τώρα τις αξίες σου, 
τις δεξιότητές σου, αλλά και τις ιδι-
αιτερότητες που χρειάζεται να λά-
βεις υπόψη σου. Συμπλήρωσε και 
τα τυχόν επιπλέον εφόδια που νο-
μίζεις ότι διαθέτεις. 
 

ΑΞΙΕΣ: 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕ-

ΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ: 
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 Βαθμολόγησε πάλι τα επαγγέλ-
ματα του πρώτου πίνακα με βά-
ση τα νέα στοιχεία στη στήλη 
«βαθμός β». Αφού το κάνεις ά-
θροισε τους βαθμούς α και β στο 
κάθε επάγγελμα. 

 
Τώρα έχεις μια ένδειξη για το επάγ-
γελμα που επιθυμείς περισσότερο: 
Είναι αυτό με το μεγαλύτερο άθροι-
σμα. Bάζοντας τα επαγγέλματα με 
τη σειρά των βαθμών, έχεις μια ιε-
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ράρχησή τους, αλλά μόνον με βάση 
το κριτήριο των προσωπικών σου 
χαρακτηριστικών. 
 

γ) Αναζήτηση και άλλων πληρο-
φοριών 

 Έχεις ήδη αξιολογήσει, με βάση 
τις αξίες, τις επιθυμίες, τις δεξιό-
τητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέρο-
ντα και τις ιδιαιτερότητές σου μια 
σειρά από επαγγέλματα που σε 
ενδιαφέρουν. Είναι πιθανόν να 
γνωρίζεις ήδη αρκετά στοιχεία 
για κάποια από τα επαγγέλματα 
που έχεις σημειώσει. Xρειάζεται 
όμως να συμπληρώσεις τις πλη-
ροφορίες που διαθέτεις. Αν συ-
νέτασσες μια επαγγελματική μο-
νογραφία για καθένα από τα ε-
παγγέλματα αυτά, θα μπορούσε 
να σου φανεί πολύ χρήσιμο (Η 
αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου 
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αυτού ίσως σε βοηθήσει). Ποιες 
είναι οι προοπτικές του κάθε ε-
παγγέλματος σήμερα; (Ασφα-
λώς, μια τέτοια πληροφορία είναι 
ενδεικτική και δεν καθορίζει α-
παραίτητα το μέλλον ενός επαγ-
γέλματος). Πώς είναι το εργασια-
κό περιβάλλον και ποια είναι η 
εκπαίδευση που απαιτείται προ-
κειμένου κάποιος να το ασκήσει; 

 Αν θέλεις, σημείωσε στις παρακάτω 
γραμμές κάποια στοιχεία για τα ε-
παγγέλματα στα οποία έδωσες 
τους μεγαλύτερους βαθμούς, που 
θεωρείς ότι θα βαρύνουν στη λήψη 
της τελικής σου απόφασης.  
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 Βρες τις εναλλακτικές διεξόδους 
για καθένα από τα επαγγέλματα 
που εξετάζεις. Σε ποιους τομείς 
μπορείς να εργαστείς και, εναλ-
λακτικά, προς ποιες κατευθύν-
σεις θα μπορούσες να στραφείς; 
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 Επίσης, εξέτασε την πορεία που 
απαιτείται για την υλοποίηση 
κάθε επιλογής (την εκπαίδευση, 
την εξειδίκευση, την εξεύρεση 
πόρων κτλ. που απαιτούνται 
προκειμένου να ασκήσει κά-
ποιος ένα συγκεκριμένο επάγ-
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γελμα). Mπορεί να παρουσιάζο-
νται περισσότερες από μία εναλ-
λακτικές λύσεις. Σημείωσέ τες 
χωριστά για κάθε επάγγελμα. 
Επειδή στο τέλος της Γ΄ Γυμνα-
σίου πρέπει να αποφασίσεις 
ποια πορεία θα ακολουθήσεις, 
σύνδεσε την κάθε επιλογή (το 
κάθε επάγγελμα) με τις διάφορες 
κατευθύνσεις μετά το Γυμνάσιο. 
Ουσιαστικά κάνεις στον εαυτό 

σου το ερώτημα: Αφού θέλω να 

φτάσω εκεί, ποιον δρόμο πρέ-
πει να ακολουθήσω; 

 

δ) Μελέτη των δυσκολιών αλλά 
και των θετικών στοιχείων κάθε 
εναλλακτικής λύσης 
Πάρε τόσα φύλλα τετραδίου όσα τα 
επαγγέλματα που εξετάζεις. Γράψε 
σε καθένα από αυτά την ονομασία 
ενός επαγγέλματος. Χώρισε στα 
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δύο το φύλλο που κρατάς στα χέρια 
σου, όπως δείχνει το παρακάτω 
σχήμα. Γράψε τα θετικά σημεία για 
το αντίστοιχο επάγγελμα και, στη 
συνέχεια, τα αρνητικά που παρου-
σιάζει. Τόσο τα θετικά όσο και τα 
αρνητικά μπορεί να σχετίζονται με 
προοπτικές του και με τις εναλλα-
κτικές λύσεις που διαφαίνονται, με 
την ευκολία ή δυσκολία της πρό-
σβασης κτλ. Ίσως, σε αυτή τη φά-
ση, χρειαστεί να συμβουλευτείς 
πάλι τα στοιχεία που κατέγραψες 
για το κάθε επάγγελμα στην αρχή 
της δραστηριότητας. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Θετικά Στοιχεία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αρνητικά Στοιχεία:  
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Τέλος, εστίασε στο τι εσύ πραγ-
ματικά θέλεις και ποια συναισθήμα-
τα σου γεννά το επάγγελμα που 
επέλεξες. 

Κάνε το ίδιο για κάθε επάγγελμα. 
Αφού τελειώσεις με όλα τα φύλ-

λα, καθένα από τα οποία αντιστοι-
χεί σε κάποιο επάγγελμα, άπλωσέ 
τα μπροστά σου. Ρίξε τους μια μα-
τιά και διάλεξε το επάγγελμα το 
οποίο, μετά την παραπάνω διαδι-
κασία, σε έλκει περισσότερο˙ αυτό 
του οποίου τα θετικά στοιχεία και οι 
προοπτικές θα σου δώσουν το 

κουράγιο –εσένα προσωπικά– να 
αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που 
το επάγγελμα αυτό συνεπάγεται. 
Άλλωστε, το επάγγελμά μας δεν εί-
ναι κάποιο ‘στεγνό’ αποτέλεσμα 
ενός λογικού υπολογισμού ούτε, 
όμως, και ο στιγμιαίος ενθουσια-
σμός μιας ‘μαγικής εικόνας’. Είναι, 
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περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο, 
ένας τρόπος ζωής. 
 

ε) H επιλογή 
Αν έχεις κάνει προσεκτικά όλα τα 

παραπάνω βήματα, τώρα είσαι σε 

θέση να πάρεις μια καλή απόφαση: 

Nα προχωρήσεις σε μια πρώτη ε-
πιλογή επαγγέλματος, που είναι 
στην ουσία η πρώτη σου “εκπαι-
δευτική-επαγγελματική επιλογή”. 
Πάνω στην επιλογή σου αυτή θα 
σκεφτείς πάλι και πάλι. Έχεις όμως 
κάνει ένα πρώτο, σοβαρό βήμα, 
ακολουθώντας μια συστηματική δι-
αδικασία. 
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Να θυμάσαι ότι: 

 Μια καλή απόφαση προϋποθέτει 
ότι έχουμε εξετάσει όλες τις ε-
ναλλακτικές λύσεις. 

 Στην επαγγελματική σταδιοδρο-
μία χρειάζεται να είμαστε προε-
τοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε 
και καταστάσεις που δεν είχαμε 
προβλέψει. 

 Μια απόφαση έχει μεγαλύτερη 
αξία, όταν την υλοποιούμε. 

 Μια καλή απόφαση είναι πάντα 
προσωπική. 
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  H ενότητα με μια 
ματιά 

  

Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε βο-
ηθήσουν να θυμηθείς τα βασικά 
στοιχεία της ενότητας. Προσπά-
θησε να απαντήσεις με δικά σου 
λόγια και, αν χρειαστεί, συμβου-
λεύσου το βιβλίο σου. 
 

 Τι σημαίνει απόφαση; 
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 Γιατί οι αποφάσεις θεωρούνται 
σημαντικό στοιχείο για τη ζωή 
μας; 
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 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 
τις επαγγελματικές μας αποφά-
σεις; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Γιατί οι επαγγελματικές αποφά-

σεις είναι σημαντικές; 
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 Ποια είναι η σημασία της πλη-
ροφόρησης, προκειμένου να 
πάρει κάποιος μια καλή απόφα-
ση; 
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 Ποια είναι η «σωστή διαδικασία» 

για τη λήψη μιας απόφασης; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣYΝΕΝΤΕYΞΗ 
 
Επειδή σε διάφορα σημεία αυτού 
του βιβλίου σου προτείνουμε να 
πάρεις συνεντεύξεις, διάβασε τις 
παρακάτω σχετικές οδηγίες: 

Για τη διεξαγωγή μιας συνέντευ-
ξης είναι απαραίτητο να έχει κανείς 
υπόψη του κάποιες αρχές και να 
γνωρίζει ορισμένα στοιχεία που 
αφορούν τη διαδικασία της. 

H συνέντευξη είναι «εργαλείο» 
μεθοδολογικό που μας βοηθά, ανά-
μεσα στα άλλα, να πάρουμε πλη-
ροφορίες, στο πλαίσιο μιας έρευ-
νας. 

Σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν 
να διακρίνουμε όλη την απαιτούμε-
νη εργασία για τη διεξαγωγή της 
συνέντευξης σε κάποιες φάσεις. 
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α. Η φάση της προετοιμασίας 
 Προσδιορίζουμε το σκοπό της συ-
νέντευξης και σχεδιάζουμε τον 
τρόπο υλοποίησής του. 

 Διαμορφώνουμε ένα σχέδιο δρά-
σης, διεξαγωγής της συνέντευξης. 

 Εντοπίζουμε πιθανά ερωτήματα, 
θέματα που θέλουμε να θίξουμε. 

 Προσδιορίζουμε τη διάρκεια της 
συνέντευξης, καθώς επίσης και το 
χώρο και τη χρονική στιγμή, σε 
συμφωνία με το άτομο από το 
οποίο θα λάβουμε τη συνέντευξη. 

 

β. Φάση της διεξαγωγής της συ-
νέντευξης 
 Εξηγούμε, ανακοινώνουμε το 
σκοπό της συνέντευξης. 

 Δείχνουμε ενδιαφέρον και απο-
φεύγουμε να διατυπώνουμε προ-
σωπικές κρίσεις. 

76 / 114 



 Ακούμε προσεκτικά και δεν δια-
κόπτουμε άσκοπα ή συνεχώς το 
συνομιλητή μας. 

 Kρατάμε σημειώσεις, καταγρά-
φουμε στοιχεία, όπου αυτό κρίνε-
ται απαραίτητο. 

 Μπορεί να ζητήσουμε διευκρινί-
σεις, επεξηγηματικά στοιχεία στην 
προσπάθειά μας να εστιάσουμε 
σε ένα θέμα. 

 Στο τέλος εκφράζουμε τις ευχαρι-
στίες μας για τη συνεργασία του, 
καθώς και για τη βοήθεια που μας 
προσέφερε. 

 

γ. Η φάση της αξιολόγησης 
 Διερευνούμε αν επιτεύχθηκαν οι 
σκοποί της συνέντευξης, αν ακο-
λουθήθηκε το αρχικό σχέδιο κτλ. 

 Καταλήγουμε σε συμπεράσματα 
και διαπιστώσεις που αφορούν τη 
διαδικασία στο σύνολό της. 
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ΠΑΡΟYΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 
 
Παρακάτω περιγράφεται ένα Πρό-
γραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, με 
σκοπό να σου χρησιμεύσει ως πα-
ράδειγμα προγράμματος που έχει 
εφαρμοστεί στην πράξη. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενός 
τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου απο-
φάσισαν να υλοποιήσουν το Πρό-
γραμμα αξιοποιώντας τις αρχές και 
τη φιλοσοφία του Σχεδίου Εργασί-
ας. (Σχετικά με το Σχέδιο Εργασίας 
βλέπε στην πρώτη ενότητα). 

Μετά από συζήτηση και προ-
βληματισμό, αποφάσισαν για τις 
δραστηριότητες που θα περιελάμ-
βανε το πρόγραμμα με τίτλο «Ερευ-
νώ τις εκπαιδευτικές διεξόδους με-
τά το Γυμνάσιο», για το ποιος θα 
έκανε τι και πότε, για τη συνεργα-
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σία και τη βοήθεια που θα ζητούσαν 
από το ΚΕ.ΣYΠ. της περιοχής τους, 
καθώς επίσης και για το πώς θα 
συγκέντρωναν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. Τέλος, σε συνεργα-
σία με τον καθηγητή Σ.Ε.Π. και το 
διευθυντή του σχολείου τους απο-
φάσισαν αυτή τη δουλειά τους να 
την παρουσιάσουν σε μια εκδήλω-
ση που θα αφορά όλο το σχολείο, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Αγωγής Σταδιοδρομίας. 

Την εκδήλωση την προγραμμά-
τισαν για την τελευταία εβδομάδα 
πριν από τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων. 
 

Οι ομάδες- οι εργασίες που ανέ-
λαβαν 
 
Πρώτη ομάδα: ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει πληροφορίες για το Ενιαίο 
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Λύκειο και για το σύστημα πρό-
σβασης στα ΑΕΙ- ΤΕΙ. 

Δεύτερη ομάδα: ανέλαβε να συ-
γκεντρώσει πληροφορίες για την 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση που παρέχει το Yπ.Ε.Π.Θ., κα-
θώς και πληροφορίες για τα ΙΕΚ 
που παρέχει ο OAEΔ. 

Τρίτη ομάδα: ανέλαβε να συγκε-
ντρώσει πληροφορίες για τις υπό-
λοιπες εναλλακτικές εκπαιδευτικές 
επιλογές μετά το Γυμνάσιο ( π.χ.: 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση που παρέχει το Υπουργείο Γε-
ωργίας, το Υπουργείο Yγείας και 
Πρόνοιας κτλ.). 

Τέταρτη ομάδα: σε συνεργασία με 
τον καθηγητή πληροφορικής και 
στο πλαίσιο του μαθήματος πλη-
ροφορικής, ανέλαβε να βοηθήσει 
τις άλλες ομάδες στην αναζήτηση 
ηλεκτρονικών πληροφοριών, να 
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κάνει διαφάνειες, αφίσες και ό,τι 
άλλο χρειαζόταν, αξιοποιώντας 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
του σχολείου τους. 

Πέμπτη ομάδα: περιελάμβανε μα-
θητές από την Αλβανία και τη Ρου-
μανία, οι οποίοι και ανέλαβαν να 
παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό 
σύστημα των χωρών τους. 

Ορίστηκε ένας συντονιστής για 
κάθε ομάδα. Αποφάσισαν να συνα-
ντιούνται οι συντονιστές για μισή 
ώρα κάθε βδομάδα. Το συντονισμό 
όλων των συναντήσεων ανέλαβε 
ένας μαθητής. Ο καθηγητής Σ.Ε.Π. 
τους διαβεβαίωσε ότι θα τους πα-
ρείχε κάθε βοήθεια, αλλά ο ρόλος 
του θα ήταν στο παρασκήνιο. «Ε-
σείς είστε οι πρωταγωνιστές», τους 
είπε. 

Πριν από το στάδιο της «υλο-
ποίησης δραστηριοτήτων» που εί-
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χαν προγραμματιστεί, προηγήθηκε 
η φάση της αναζήτησης των πηγών 
πληροφόρησης, της συγκέντρωσης 
και ταξινόμησης των πληροφοριών. 
Ακολούθησε η φάση της σύνθεσης 
και επεξεργασίας των πληροφο-
ριών που συνέλεξαν οι διάφορες 
ομάδες. Οι πληροφορίες καταγρά-
φηκαν, αξιολογήθηκαν και διαμορ-
φώθηκαν κατάλληλα. Έγιναν πίνα-
κες, σχεδιαγράμματα, φιλοτεχνήθη-
καν αφίσες που θα πλαισίωναν την 
παρουσίαση του υλικού. 

 
 
 

Αξιολόγηση. Μετά τα Χριστούγεν-
να ……… 
 
Το πρόγραμμα πήγε περίφημα. 
Στην τελική αξιολόγησή του όλοι 
συμφώνησαν για τα θετικά αποτε-
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λέσματα, για τον πλούτο των ε-
μπειριών που αποκόμισαν. Περισ-
σότερο από όλα, είπαν ότι χάρηκαν 
την ομαδική συνεργασία, τη σημα-
ντική εμπειρία να συνεργάζεσαι, να 
δημιουργείς μαζί με άλλους. Οι μα-
θητές από άλλες χώρες ένιωσαν ι-
κανοποίηση και χαρά και είπαν ότι 
«για πρώτη φορά το ελληνικό σχο-
λείο μάς έδωσε την ευκαιρία να μι-
λήσουμε για τις πατρίδες μας». Με-
ρικοί ανέφεραν ότι τους δυσκόλευ-
σε το γεγονός ότι κάποια μέλη των 
ομάδων δεν ήξεραν να χρησιμο-
ποιούν Η/Y. Οι μαθητές που δεν ή-
ξεραν να τους χρησιμοποιούν, ανα-
γνώρισαν μέσα από αυτό το πρό-
γραμμα πόσο σημαντική δεξιότητα 
είναι για τη σημερινή εποχή η χρή-
ση των Η/Y και η δυνατότητα πρό-
σβασης στις ηλεκτρονικές πληρο-
φορίες. Έτσι, οι ίδιοι αποφάσισαν 
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να αναπτύξουν στο μέλλον αυτή τη 
δεξιότητα. Τέλος, όλοι δήλωσαν 
πως αισθάνονταν περισσότερο έ-
τοιμοι να αποφασίσουν για το μέλ-
λον τους μετά το Γυμνάσιο. 
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EYPΩΠAΪKO BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 
 

YΠOΔΕΙΓΜΑ 
ΕYΡΩΠΑΪΚΟY 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟY 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΕΣ 
 

Ονοματεπώνυμο  
Διεύθυνση  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
[ΕΠΩΝYΜΟ, όνομα] 
[αριθ., οδός, ταχυ-
δρομικός κώδικας, 
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Τηλέφωνο  

Τηλεομοιοτυπία  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

 
Υπηκοότητα  

 
Ημερομηνία γέννησης  

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ 

 

πόλη, χώρα] 
 
 
 
 
 
 
[Ημέρα, μήνας, έτος ] 
 
 
 
 
[Αρχίστε με την πιο 
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 Ημερομηνίες (από – έως)  

 Επωνυμία και διεύθυνση 
του εργοδότη  

 Είδος της επιχείρησης ή 
του κλάδου 

 Απασχόληση ή θέση που 
κατείχατε 

 Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗ 

πρόσφατη και παρα-
θέστε πληροφορίες 
χωριστά για κάθε θέση 
που κατείχατε.] 
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 Ημερομηνίες (από – έως)  

 Επωνυμία και είδος του 
οργανισμού που παρείχε 

την εκπαίδευση ή κατάρτι-
ση  

 Κύρια θέμα-
τα/επαγγελματικές δεξιότη-

τες 

 Τίτλος 

 Επίπεδο κατάρτισης με 
βάση την εθνική ταξινόμη-

ση (εφόσον ισχύει) 

 
[Αρχίστε με την πιο 
πρόσφατη και παρα-
θέστε πληροφορίες 
χωριστά για κάθε κύ-
κλο σπουδών που 
ολοκληρώσατε.] 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
οι οποίες αποκτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του προσωπι-
κού και επαγγελματικού βί-
ου˙ δεν είναι απαραίτητο να 
τεκμαίρονται με επίσημα 
πιστοποιητικά και διπλώμα-
τα. 

 
 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Αναφέρετε τη μητρική 
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ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 
 

 

 Ικανότητα ανάγνωσης 
 
 
 

 Ικανότητα γραφής 
 
 
 

γλώσσα ] 
 

[Αναφέρετε την 
γλώσσα] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
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 Ικανότητα ομιλίας 
 
 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Διαβίωση και εργασία με 
άλλα άτομα σε πολυπολι-

τισμικό περιβάλλον, σε θέ-
σεις όπου η επικοινωνία εί-

ναι σημαντική και σε 
καταστάσεις που απαιτούν 

ομαδική εργασία (π.χ. πολι-

[Αναφέρετε το αντί-
στοιχο επίπεδο: εξαι-
ρετικό, καλό, βασικό] 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
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τιστικές και αθλητικές δρα-
στηριότητες) κτλ. 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗ-

ΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Π.χ. συντονισμός και διοί-
κηση ανθρώπων, έργων, 
προϋπολογισμών_ στην 

εργασία, σε εθελοντική ερ-
γασία (π.χ. πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες), 

στο σπίτι κτλ. 
 

 
 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Υπολογιστές, ειδικά είδη ε-
ξοπλισμού, μηχανήματα κτλ. 

 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗ-

ΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
Μουσική, συγγραφή, σχέδιο 

κτλ.  
 

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Ικανότητες που δεν περι-

[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
κτήθηκαν] 
 
[Περιγράψτε τις α-
ντίστοιχες ικανότητες 
και αναφέρετε πού α-
ποκτήθηκαν] 
 
[Περιγράψτε τις αντί-
στοιχες ικανότητες και 
αναφέρετε πού απο-
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λαμβάνονται στις προηγού-
μενες κατηγορίες. 

 
Άδεια(ες) οδήγησης  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤHΜΑΤΑ  

κτήθηκαν] 
 
 
 
[Αναφέρετε εδώ κάθε 
άλλη πληροφορία που 
μπορεί να παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, π.χ. συ-
στάσεις] 
 
[Απαριθμήστε τα τυχόν 
επισυναπτόμενα έγ-
γραφα] 
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AITHΣH 
 

 

Αίτηση 
 

Της  
Μαρίας Παππά 
του Ιωάννη 
 

Διεύθυνση: 
Παπαντωνίου 1, 
15341, 
Αγία Παρασκευή 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 
ΠPOΣ 
Το 4ο Ενιαίο Λύκειο Αγίας Παρα-
σκευής 
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε α-
ντίγραφο του απολυτηρίου μου. 
Σας γνωρίζω ότι αποφοίτησα από 
το 4ο Λύκειο το σχολικό έτος 2001-
02. 
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Τηλ: 210 6542106 
 

Επάγγελμα: Πω-
λήτρια 
 

Θέμα: χορήγηση 
αντιγράφου 
απολυτηρίου Λυ-
κείου 
 

Ημερομηνία: 20-
10-2004  

Το αντίγραφο αυτό θα το χρησι-
μοποιήσω για την εγγραφή μου σε 
ένα ΙΕΚ. 
 

                                                                        
Η Αιτούσα 
 
 
                                                                     
Μαρία Παππά  
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EPEYNHTIKO HMEPOΛOΓIO 
 

ΕΡΕYΝΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
........................ 
........................  

Υπόδειγμα Πρώτης Σελίδας «Ερευ-
νητικού Ημερολογίου»  

EPEYNHTIKO HMEPOΛOΓIO 

Διευκολυντής / τρια 
Ερευνητικής Ομάδας: 
 
........................ 
 
Συνερευνητής / τρια: 
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........................ 
 
Άλλοι συμμετέχοντες: 
 
........................ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Ημερομηνία: 
.............................................................................................
.................................................... 
2. Δραστηριότητα: (σύντομη περιγραφή) 
.............................................................................................
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.................................................... 
3. Συνθήκες: 
.............................................................................................
.................................................... 
4. Εντυπώσεις: 
.............................................................................................
.................................................... 
5. Σκέψεις: 
.............................................................................................
.................................................... 
6. Συναισθήματα: 
.............................................................................................
.................................................... 
7. Προτάσεις: 
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.............................................................................................

.................................................... 
 
Παρατηρήσεις / Σημειώσεις 
.............................................................................................
.................................................... 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
........... 
.............................................................................................
.................................................... 
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O ATOMIKOΣ ΦAKEΛOΣ MAΘHTH 
(PORTFOLIO) 
 

Τι είναι ένας «ΑΦΜ»
21

; 

 
Μπορεί να έχει τη μορφή ντοσιέ, 
φακέλου, κουτιού, δισκέτας, video 
κτλ. 
Μπορεί να είναι ένας φάκελος πα-
ρουσίασης (εργασιών, πιστοποιη-
τικών, φωτογραφιών κτλ.) για ειδι-
κό σκοπό. 
Στοιχεία που μπορεί να περιλαμβά-
νει : 

 πιστοποιητικά, διπλώματα, δια-
κρίσεις, συστατικές επιστολές,  

 ελέγχους προόδου, διαγωνίσμα-
τα, τεστ, γραπτές ασκήσεις, 

 εκθέσεις, σκέψεις, ερωτηματολό-
για αυτογνωσίας, ασκήσεις στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Σ.Ε.Π. 
στην τάξη (φωτοτυπίες φύλλων 
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εργασίας ή σημειώσεις), αναφο-
ρές σχετικές με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες ή σχολικά προ-
γράμματα,  

 φωτογραφίες, ζωγραφιές, κατα-
σκευές, καταλόγους αγαπημέ-
νων δίσκων, βιβλίων,  

 βιογραφικά σημειώματα, βε-
βαιώσεις εργασιακής εμπειρίας,  

 γενικά οποιοδήποτε στοιχείο 
μπορεί να αντιπροσωπεύει την 
προσωπικότητα του μαθητή, 
τους στόχους, τα όνειρά του, τα 
επιτεύγματά του, τα εκπαιδευτι-
κά ή/και επαγγελματικά του σχέ-
δια, την εξελικτική του πορεία 
κτλ. 

  

Η χρήση του μπορεί: 
 

 να γίνεται στο πλαίσιο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στα 
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ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. & ΚΕ.ΣYΠ. 

 να εφαρμόζεται εντός και εκτός 
σχολείου με ευθύνη του μαθητή. 

 να συνδέεται με μια σειρά μαθη-
μάτων (π.χ. Σ.Ε.Π. Γ΄ Γυμνασίου 
ή Α΄ Ενιαίου Λυκείου). 

 να συνδέεται με μία απόφαση ή 
ένα μεταβατικό στάδιο (π.χ. με-
τάβαση στο Λύκειο, αναζήτηση 
εργασίας, υποψηφιότητα για 
φοίτηση σε ένα εκπαιδευτικό ί-
δρυμα κτλ.). 

  

Στάδια δημιουργίας ενός ΑΦΜ 
 
Σχεδιασμός. Γιατί μου χρειάζεται; 
Πού πρόκειται να τον χρησιμοποι-
ήσω; 
Συλλογή. Τι στοιχεία θα ξεκινήσω να 
συλλέγω; Πώς θα οργανώσω τα 
στοιχεία που θα συλλέξω; 
Επιλογή. Τι στοιχεία πρόκειται να 
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κρατήσω και γιατί; Πώς θα τον κρα-
τήσω ενημερωμένο; 
Αναστοχασμός. Ποια είναι η σημα-
σία και η αξία των στοιχείων που 
κράτησα; 
Τελειοποίηση. Πώς μπορώ να κάνω 
τον ατομικό μου φάκελο καλύτερο, 
ώστε να περηφανεύομαι για αυτόν; 
Σύνδεση. Τι χρειάζεται να παρου-
σιάσω ή να πω στους άλλους γύρω 
μου για μένα; 
 

Δημιουργώντας το δικό σου Ατο-
μικό Φάκελο θα είσαι ικανός /ή: 
 

 να αναλάβεις μεγαλύτερη υπευ-
θυνότητα για την καριέρα σου 

 να θέτεις στόχους και να παίρ-
νεις πιο σωστές αποφάσεις 

 να στοχάζεσαι και να αξιολογείς 
τις εμπειρίες και τα επιτεύγματά 
σου 
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 να παρακολουθείς και να αξιολο-
γείς την πορεία της μάθησης και 
την εξέλιξή σου 

 να μάθεις να δουλεύεις συστημα-
τικά και να συγκεντρώνεις με 
συγκεκριμένη διαδικασία τα 
στοιχεία που σε αφορούν ή θέ-
λεις να παρουσιάσεις 

 να γνωρίσεις τον εαυτό σου και 
να καλλιεργήσεις θετική αυτοα-
ντίληψη. 

  

Μια σημαντική λειτουργία της τή-
ρησης Ατομικού Φακέλου Μαθητή 
είναι ο αναστοχασμός 
 
Μέσω της διαδικασίας του «ανα-
στοχασμού» μπορείς να βελτιώσεις 
τον εαυτό σου, να εξετάσεις τις δυ-
νατότητες σου, την πορεία που έ-
χεις χαράξει, να επανακαθορίσεις 
τους στόχους σου κτλ. Ερωτήματα 
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«αναστοχασμού»: 

 Πού βρίσκομαι τώρα; 

 Τι έκανα καλά; 

 Τι μπορώ να κάνω καλύτερα την 
επόμενη φορά; 

 Τι θα έκανα με διαφορετικό τρό-
πο την επόμενη φορά; 

 Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι; 

 Πού μπορώ να πάω; 
 
 

H ΠOPEIA THΣ ENEPΓOY EPEYNAΣ 
 

Παράδειγμα για την Πορεία της 

Ενεργού Έρευνας
22 

Το παράδειγμα που ακολουθεί 
στηρίζεται σε ερευνητικό πρόγραμ-
μα που αφορούσε μια κριτική προ-
σέγγιση στο Σχολικό Επαγγελματι-
κό Προσανατολισμό. Στο πρόγραμ-
μα αυτό συμμετείχαν ως συνερευ-
νητές μαθητές, εκπαιδευτικοί και 

106 / 122 - 123 



μία εξωτερική συνεργάτις
23

. Παρα-
κάτω παρουσιάζονται και σχηματι-
κά τα τέσσερα βήματα που ακολου-
θούνται στο πλαίσιο ενός ερευνητι-
κού σχεδίου με βάση την Ε.Ε.. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Σχεδιάζεται 
πρόγραμμα 
ενεργειών για 
ενεργό συλ-
λογή πληρο-
φοριών από 
πηγές που 
προτείνονται 

στην τάξη. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗ  

ΣΧΕΔΙΟΥ 
Παρατηρούν και 
καταγράφουν για 
ένα διάστημα 
(π.χ. μια ή δυο 
εβδομάδες) τις 
δραστηριότητες 
με τις οποίες α-
σχολήθηκαν, κα-
θώς και τα απο-
τελέσματα των 
δραστηριοτήτων 
αυτών. 
 

ΦΑΣΗ 

1η 

108 / 123 



 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΚΕΨΗ 

Διαπιστώνεται 
ότι γίνονται 
πολύ γενικές 
συζητήσεις 
και ότι υπάρ-
χει αδυναμία 
στην κριτική 
ανάγνωση και 
στη συνολική 
θεώρηση των 
πληροφοριών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Οι μαθητές συλ-
λέγουν πληρο-
φορίες και τις 
οργανώνουν. Στη 
συνέχεια, πα-
ρουσιάζουν στην 
τάξη το έργο 
τους και εκφρά-
ζουν τις διαπι-

στώσεις τους. 

ΦΑΣΗ 

1η 
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ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Συνέχιση του αρ-
χικού στόχου, αλ-
λά εξειδίκευση ως 
προς το πληρο-
φοριακό υλικό 
που θα συλλε-
γεί(π.χ. πληρο-
φορίες από αγγε-
λίες σχετικές με τη 
ζήτηση και προ-
σφορά εργασίας: 
«ζητείται», «ζη-
τώ»). 

ΦΑΣΗ 

2η 

ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι μαθητές 
συνεχίζουν 
τη διερεύνη-
ση του θέμα-
τος, αναλύ-
ουν κείμενα, 
μεταφέρουν 
τις διαπι-
στώσεις 
τους στην 
τάξη.  
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
Διαπιστώνεται ότι 
οι μαθητές δεν έ-
χουν αρκετή ε-
μπιστοσύνη στον 
εαυτό τους για να 
«ζητήσουν» επάγ-
γελμα: «υπάρχει 
φόβος». Αποφα-
σίζεται να ακο-
λουθήσουν δρα-
στηριότητες «αυ-
τοαντίληψης» και 
«αυτοεκτίμησης». 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΗ 

Παρατή-
ρηση και 
καταγρα-
φή της 
δραστη-
ριότητας 
σε ερευ-
νητικό 
ημερολό-

γιο(log). 

ΦΑΣΗ 

2η 
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